Setkání veřejnosti a vedení obce na téma: Nová škola
v Tuchoměřicích
Dne 4. 6. 2018

Na půdě stávající základní školy v Tuchoměřicích proběhlo dne 4. 6. 2018 setkání
zástupců rodičů, pedagogů stávající školy, veřejnosti s vedením obce zastoupené panem
starostou a místostarostou. Setkání zahájili architekti, kteří vypracovali urbanistickou studii
území, kde by nová škola měla stát. Seznámili veřejnost s možným řešením celého prostoru
návsi, možného propojení nové školy, mateřské školy, nové budovy obecního úřadu a
multifunkční halou. Cílem je vytvořit jakési centrum obce sdružující instituce nabízející
občanské, kulturní, vzdělávací a sportovní zázemí.
Diskuse o nové škole probíhala metodou brainstormingu, tedy každý mohl vyslovit
své nápady, pocity či obavy. Všechny byly zaznamenány, nebyly hodnoceny či prakticky
rozebírány. Na závěr 1,5 hodinového sdílení měl každý z účastníků možnost vyjádřit, které
z názorů a nápadů považuje za stěžejní v dané oblasti. Celkem jsme odpovídali na 6 otázek.
Z odpovědí u každé otázky měl každý účastník k dispozici 3 hlasy, kterými určil své
preference. Tedy mohl vybrat 3 různé odpovědi, či přidělit všechny hlasy jedné odpovědi.
Takto vznikly níže uvedené tabulky. Jedná se o doslovný přepis toho, co bylo na setkání
řečeno.
Dané texty budou předány architektům, aby je mohli použít jako základ pro tvorbu
architektonického návrhu školy. Stejně tak i vedení stávající základní školy, aby jej mohla
případně doplnit o plánovaný koncept výuky v nové škole.
Pokud bychom měli shrnout, k čemu se přiklonila většiny zúčastněných, dalo by se
říci, že touhou je mít školu pro všechny děti z Tuchoměřic od 1. do 9. Třídy, školu přátelskou
a vstřícnou, do které děti i učitelé chodí rádi. Je to škola moderně vybavená, světlá,
prostorná, s moderní multifunkční halou/tělocvičnou. Nabízí vyžití jak pro děti, tak i pro
veřejnost, je to otevřený prostor, který iniciuje a inspiruje dění v obci. Vychovává děti, vede
je k samostatnému přemýšlení, nechává je objevovat. Je to prostor, který žije celý rok, nabízí
kulturní, sportovní a společenské akce, ať už je organizuje škola či rodiče, či kdokoliv jiný. Do
života školy jsou aktivně zapojeni rodiče, kteří pomáhají, přináší nápady, peníze i pomoc.
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Co očekáváme od nové školy?
První i druhý stupeň
Kvalitní výuka
Kapacita pro všechny z Tuchoměřic
Tělocvična
Venkovní prostory a hřiště
Jídelna a zdravá strava
Pozitivní atmosféra
Celoroční využití
Hodně kroužků, aby tu děti mohly být i odpoledne
Zázemí pro učitele
Parkoviště pro kola, auta, zastřešení pro kola a koloběžky
Bezpečnostní systém
Multimediální učebny
Velké světlé prostory
Ekologický, nízkonákladový provoz
Sport
Prostorné šatny/skřínky
Velká družina
Klub
Propojenost s MŠ
Nepronajímat, když nemá škola prostory pro sebe
Pronajímat komerčně za peníze
Aula na akce i s rodiči
Bezbariérovost
Internet
Dobrý příjezd
Tematické učebny
Sauna, posilovna, sprchy
Bazén
Roztomilá, barevná, veselá
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Jak se ve škole bude učit?
Děti chodí do školy rády
Děti se učí samostatně myslet
Kvalitní cizí jazyky
Učitelé u nás učí rádi
Děti objevují věci samy
Otevřená i pro rodiče
Základní slušné chování
Individuální přístup
Propojení se životem v obci
Vybavené učebny
Iniciuje dění v obci
Školy v přírodě
Děti to umí
Manuální zručnost
Volitelné předměty
Otevřená názorům
Odborné exkurze
Interaktivní tabule
PC učebna
Volitelné projekty
Soutěže, olympiády
Spolupráce se zahraniční školou
Školní autobus
Možnost výběru z více jazyků
Reflektuje současné dění
Motivuje žáky přístupem
Ekologie
Využít při výuce prostředí venkova
Specializace tříd?
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Jak by měla být škola vybavena?
Tělocvična
Tematické učebny
Jídelna
Parkoviště (krátkodobé, dlouhodobé)
Družina
Venkovní hřiště (a skatepark)
Aula
Parkoviště pro kola
Odpočinkový prostor
Cirkulace vzduchu
Klub
Šatny, skřínky
Kabinety
Levný provoz
školník
Kvalitní učitelé
Sborovna
Zvonění
Rozhlas
Rychlé datové služby
Automat na pití
Záchody a sprchy
PC učebna
Ateliér na VV
Topení
Byt školníka
Obchůdek i pro veřejnost
Výdejní místo pro e-shopy
Uklízečky
Kuchyňka
Knihovna
Čisté prostředí
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Jací učitelé by měli být v nové škole?
Nebojí se nových přístupů
Stávající paní ředitelka a učitelé
Tvůrčí
Mají respekt dětí i rodičů
Přísní ale laskaví
Muži
Dobře zaplacení
Respektují děti
Pozitivní
Zkušení
Inspirativní
Motivující
Školní psycholog pro všechny
Dostanou z dětí to nejlepší
Ochotní k mimoškolním aktivitám
Jednají na rovinu
Vtáhnou děti i ostatní
Mají přehled o nových trendech
Umí komunikovat s rodiči i dětmi
Spokojení
Trpěliví
Jsou vzorem
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Jak by měla škola působit na děti, rodiče a veřejnost?
Přátelsky
Otevřeně
Škola pro všechny děti (z Tuchoměřic)
Nejlepší široko daleko
Centrum kultury
Bezpečná
Bezbariérová
Krásná, útulná
Veselá a hravá
Prestižní
Hrdost na naši školu
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Zda a jak zapojíme rodiče či veřejnost do života školy?
Založíme Klub rodičů – registrovaný spolek
Společné akce školy a rodičů a veřejnosti
Kroužky a kurzy pro veřejnost ve specializovaných učebnách
Místo setkávání pro všechny, např. v knihovně
Rodiče pomáhají a asistují při akcích
Nabídka pomoci škole nejen diktovat, co chci
Zapojení rodičů do výuky, využití potenciálu rodičů
Přednášky rodičů pro děti o profesích
Návštěvy škol mezi sebou - družba
Veletrh pracovních příležitostí
Kulturní akce, plesy
Zajímavé osobnosti
Sponzoring
Letiště Praha exkurze
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Pozn. autora: Většina výše uvedených aktivit, které mohou dělat rodiče, by se mohly realizovat již nyní, není
důvod čekat na novou budovu školy.
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